KNJIŽNICA Radlje ob Dravi
Koroška cesta 61a
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 888 04 04
Fax: 02 888 04 03
e-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si
spletni naslov: www.knjiznica-radlje.si

ZAPISNIK
5. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi,
z dne 02.12.2014 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi
Prisotni: Aleksander Ambrož, Franc Glazer, Aleksander Golob, Helena Gosak, Marija Marksel, Danica
Planinšič, Slavica Potnik, Petra Prohart Tomažič
Odsotni: Ana Hudernik, Ivanka Kus
DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;
3. Sprememba pri članih sveta;
4. Pregled prispelih soglasij občin in mnenja strokovnih delavcev ter imenovanje direktorice
Knjižnice Radlje ob Dravi;
5. Pregled prispelih soglasij občin ter sprejetje Strateškega načrta Knjižnice Radlje ob Dravi
2015-2019;
6. Izobraževanje svetnikov;
7. Kratko vsebinsko poročilo o delovanju knjižnice v letu 2014;
8. Program dejavnosti in predstavitev finančnega načrta za leto 2015;
9. Sprejetje poslovnika in cenika za leto 2015;
10. Razno.
K 1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti
Predsednica sveta Petra Prohart Tomažič je pozdravila navzoče in ugotovila sklepčnost članov za sejo.
Posebej je pozdravila novega člana sveta g. Aleksandra Goloba, predstavnika uporabnikov iz občine
Podvelka. Prebrala je predlagani dnevni red, na katerega prisotni niso imeli pripomb. Sprejeta sta bila
naslednja sklepa:
SKLEP: Svet je sklepčen in lahko zakonito sklepa.
SKLEP: Predlagani dnevni red je soglasno potrjen.
K 2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 11.09.2014.

K 3. Sprememba pri članih sveta
Z Občine Podvelka smo 12.11.2014 prejeli dopis, v katerem sporočajo, da je namesto ge. Marije
Poglajen v Svet zavoda Knjižnice Radlje ob Dravi imenovan g. Aleksander Golob kot predstavnik
uporabnikov. G. Golob je tudi član občinskega sveta Občine Podvelka. Predsednica sveta knjižnice ga
je posebej pozdravila in mu izrekla dobrodošlico. G. Golob se je na kratko predstavil. Prejel je mapo z
gradivom – aktualnimi dokumenti v zvezi s knjižnico in knjižničarstvom. Člani Sveta Knjižnice Radlje ob
Dravi so se seznanili z novo sestavo, ta se objavi na spletni strani knjižnice.
K 4. Pregled prispelih soglasij občin in mnenja strokovnih delavcev ter imenovanje direktorice Knjižnice
Radlje ob Dravi
Dne 12.09.2014 je bilo izvedeno tajno glasovanje med strokovnimi delavci knjižnice o predlogu sveta
knjižnice, de se Slavica Potnik imenuje za direktorico knjižnice. S predlogom se je strinjalo vseh pet
zaposlenih. Dne 18.09.2014 je bil na vseh pet občin ustanoviteljic poslan dopis s pozivom, da občine
ustanoviteljice podajo soglasje k imenovanju Slavice Potnik za direktorico knjižnice. Naveden je bil
potek razpisa ter že pridobljeno pozitivno mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Na naslov knjižnice je
pripelo soglasje z Občine Podvelka (prispelo: 12.11.2014), osebno je Slavica Potnik prejela soglasje
Občine Radlje ob Dravi (datum sklepa: 10.11.2014). Soglasij niso poslale občine Muta, Vuzenica in
Ribnica na Pohorju, a ker v 60-dnevnem roku ni bilo sporočeno drugače, se smatra, da prav tako
soglašajo s predlaganim imenovanjem. Zato se med predsednico sveta knjižnice in go. Potnik podpiše
pogodba, podpiše se v osmih izvodih, vsaka občina ustanoviteljice prejeme en izvod. Sprejet je bil
naslednji sklep:
SKLEP: Slavica Potnik se imenuje za direktorico Knjižnice Radlje ob Dravi. Podpisala se je pogodba
med predsednico Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi Petro Prohrat Tomažič in Slavico Potnik. Pogodba
začne veljati 14.12.2014 za dobo 5 let.
K 5. Pregled prispelih soglasij občin ter sprejetje Strateškega načrta Knjižnice Radlje ob Dravi 20152019
Dne 18.09.2014 je bil na vseh pet občin ustanoviteljic poslan dopis s pozivom, da obravnavajo in podajo
soglasje k strateškemu načrtu knjižnice. Dopisano je bilo, da če v 60-tih dneh ne dobimo odgovora,
bomo smatrali, da je mnenje pozitivno, čeprav za to ni zakonske podlage. Prejeli smo soglasje Občine
Podvelka (prejeto: 12.11.2014), razen za točko 2.5 – zaposlovanje s pripombo, da mora javni zavod
pred postopkom zaposlovanja pridobiti mnenje in soglasje ustanovitelja. Z ostalih občin soglasja nismo
prejeli, Slavica Potnik je pozvala člane občinskih svetov, da strateški načrt na občinski svetih
obravnavajo. Vseeno pa direktorica predlaga, da svet knjižnice strateški načrt sprejme, nato ga lahko
knjižnica javno objavi na spletni strani. V razpravi je bilo povedano, da je strateški načrt odprt dokument,
ki se lahko kadarkoli spremeni, glede na spremembe v zakonodaji, gospodarski rasti, razmerah in
potrebah v družbi. V primeru, da bi občine ustanoviteljice po obravnavi imele argumente za spremembe,
se strateški načrt ponovno obravnava.
SKLEP: Potrdi se Strateški načrt Knjižnice Radlje ob Dravi 2015-2019, z možnostjo dopolnitve
sprememb na pobudo občin ustanoviteljic (Strateški načrt je v prilogi).
K 6. Izobraževanje svetnikov
Glede izobraževanja članov svetov javnih zavodov s področja kulture smo se vsi člani sveta knjižnice
odločili za elektronsko izobraževanje. Gradivo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si/si/storitve/usposabljanje_clanov_svetov_javnih_zavodov_na_podrocju_kulture_v_

republiki_sloveniji/elektronsko_usposabljanje/), potrebno je poslati Izjavo o seznanitvi z gradivi na
naslov ministrstva.
K 7. Kratko vsebinsko poročilo o delovanju knjižnice v letu 2014
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je na kratko predstavila delo knjižnice v letu 2014. Izpostavila je le
bistvene točke:
- Zaposleni: od predvidenih 1,5 javnih del je dejansko delala le 1 oseba.
- Nabava gradiva: sredstva so bila od načrtovanih precej zmanjšana, nakazovanje je potekalo redno.
- Biblos: letos nismo omogočali, od koroških knjižnic le območna knjižnica na Ravnah; nastajajo
pobude za elektronsko članstvo, ki bi bilo namenjeno za izposojo elektronskih knjig.
- Izobraževanja: udeležili le malo, skušamo prenesti dobre prakse drugih knjižnic, strokovna ekskurzija
v Polzelo (knjižnica Žalec) in Celje (Osrednja knjižnica Celje).
- Notranja revizija na področju varovanja osebnih podatkov je bila izvedena, ni posebnosti.
- Uporabniki: nismo presegli 18% včlanjenosti prebivalstva.
- Izposoja in obisk: želimo obdržati vsaj na nivoju kot prejšnje leto.
- Prireditve in druge dejavnosti: izvajali smo v manjšem obsegu.
- Modernizacija: 3 računalniki za zaposlene v Radljah, po 1 računalnik za izposojo na Muti in v
Vuzenici, 2 računalnika za uporabnike na Muti, Občina Ribnica je prispevala ob selitvi 2 računalnika:
za izposojo in za uporabnike.
- Knjižnica Ribnica: obnovljeni prostori v Vicmanovi vili, novo pohištvo, selitev je potekala julija.
K 8. Program dejavnosti in predstavitev finančnega načrta za leto 2015
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je predstavila program dejavnosti za leto 2015. Izpostavila je le
najpomembnejše točke ter predstavila novosti v ponudbi knjižnice:
- Zaposleni: enako število redno zaposlenih kot v letu 2014, prijava za 1 osebo po programu javnih
del.
- Nabava gradiva: na ministrstvu se pogoji niso spremenili, zato smo prijavili enako sredstev kot v letu
2014; z občin so podpisane izjave županov, da bodo uvrstili v proračun enako sredstev kot v letu
2014.
- Finančni načrt: sestavljen po navodilih občin.
- Dostop do elektronskih baz, strokovna obdelava gradiva, članstvo, obisk, izposoja, obisk prireditev –
na vseh področjih želimo predvsem obdržati enako uspešnost kot v preteklem letu.
- Novost: aktualno gradivo bomo ponudili uporabnikom in obiskovalcem (podarjeno gradivo in
odpisano gradivo), za simbolični prispevek.
- Novost: knjižnica se bo vključila v socialno omrežje Facebook.
- Novost: www.dobreknjige.si je portal, pri katerem sodelujejo splošne knjižnice, dopolnjujejo ga
knjižničarji, narejen je po vzoru tujih podobnih portalov, omogoča razvrščanje knjig po različnih
kriterijih, omogoča sodelovanje uporabnikov, je povezan s COBISS-om.
- Novost: tematske razstave, ki jih pripravljamo v knjižnici, bodo objavljene tudi na spletu.
- Odpiralni čas: Predlagana je sprememba v Vuzenici, in sicer: ponedeljek 13.00-17.00 in petek 11.0015.00.
- Počitniški odpiralni čas: predlagan je enak razpored kot v letu 2014, predlagana je le sprememba na
Muti, in sicer povečanje za 2 uri: torek 13.00-17.00 in petek 10.00-14.00.
- Posebni odpiralni čas 24.12. in 31.12.: Radlje po sobotnem urniku 8.00-13.00, Muta in Podvelka po
dopoldanskem urniku 11.00-14.00.
SKLEP: Potrdi se Program dejavnosti Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2015 v predlagani obliki (Program
je v prilogi).

K 9. Sprejetje poslovnika in cenika za leto 2015
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je predstavila poslovnik za leto 2015, v katerega so vključene
predlagane spremembe pri odpiralnih časih iz programa dejavnosti. Cenik za leto 2015 se ni spremenil
od preteklega leta, izločili smo le opombo, ki govori o možnosti tiskanja na svoj papir. Vse cene ostajajo
enake.
SKLEP: Potrdita se poslovnik in cenik za leto 2015, z začetkom veljave 1.1.2015 (Povzetek poslovnika
in cenik sta v prilogi).
K 10. Razno
/
Seja je bila zaključena ob 20.00.
Zapisala:
Helena Gosak

Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi:
Petra Prohart Tomažič

